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Vier dagen kunst, cultuur, theater, muziek en vooral... veel plezier in de Geitenkamptent
Het elfde Hoogte80-festival staat voor de deur. Op 30 en 31 mei en op 1 en 2 juni is het stadspark Hoogte80 vier dagen lang het decor voor kunstenaars, theaterma-
kers en muzikanten uit de wijde omgeving. Maar niet alleen artiesten uit de verre omgeving zijn te zien: ook talent uit de wijk heeft wederom onderdak gevonden 
op het festival, in de inmiddels befaamde Geitenkamptent.

Er is geen parade dit jaar, 
maar in plaats daarvan vindt 
er voorafgaand aan het fes-
tival om 12.30 uur een ope-
ningsceremonie op de bult 
plaats. Het thema daarbij is 
Thee, omdat thee de reizi-
gers rust biedt na een lange 
reis en het hoofd leegmaakt. 
Er wordt een wandeling ge-
maakt naar de bulttent, waar 
het festival wordt geopend. 
Maar dat is niet zomaar een 
wandeling....

Bij de tent staat eveneens 
het Bakhuus, waar koffi e en 
thee te verkrijgen is. Beter 
gezegd: een potje thee of een 
cafetière met koffi e voor de 
prijs van één munt! Dat zijn 
dus eigenlijk twee kopjes 
voor de prijs van één! (over-
tollige theepotten of cafeti-
ères kunnen in De Beijer 
worden afgeleverd). Een 
noviteit dit jaar is de aan-
wezigheid van de bakkers, 
die elke middag live taarten 
gaan bakken in het Bakhuus. 
Zo ben je elke dag verzekerd 
van ovenverse taart.

Het is de bedoeling dat er 
aan de hekken van het festi-
valterrein ook kijkdozen ko-
men te hangen. Deze kijkdo-
zen moeten nog wel gevuld 
worden, en wijkbewoners 
mogen dat doen! Heb je zin 
om één of meerdere bakken 
te vullen met leuke, mmoie, 
spannende, gekke of ver-
rassende inhoud, neem dan 
contact op met Achsa via 
achsatimmers@yahoo.nl

In de bulttent zelf wordt 
gedurende vier dagen een 
gevariëerd programma ge-
boden voor jong en oud, met 
leuke workshops, muziek en 
fraaie voorstellingen. 
Op donderdag is het eer-
ste half uurtje voor Andrea 
Hoexum. Door middel van 
een dansexpressiespel laat 

zij de kinderen dansen. Om 
16.00 uur geeft ze haar twee-
de workshop van de dag, dit 
keer alleen voor volwasse-
nen. Tussendoor kun je nog 
leren je eigen kopjes te ma-
ken én te beschilderen. Van 
16.30 tot 18.15 uur is er een 
open podium. Talent uit de 
wijk krijgt de kans om zich-
zelf voor een groot publiek 
te manifesteren. Om 18.45 
uur  (en om 20.00 uur) wordt 
De witte wieven van H80 
vertolkt. Onder regie van 
Ellen Canninga wordt het 
verhaal verteld van de wol-
vin die terugkeert naar de 
Geitenkamp en vraagt wat 
haar toebehoort. De avond 
wordt muzikaal afgesloten 
door Juvenile, een band die 
zich toelegt op melodieuze 
en melancholische muziek 
in amerikaanse stijl. 

De vrijdagmiddag in de tent 
begint met een workshop 
jongleren, onder leiding van 
Ilse Beers. Zij verzorgt ook 
de workshop acrobatiek, die 
om 16.00 uur geprogram-
meerd staat. Dit wordt nog 
afgewisseld met een ver-
rassingsperformance van 
Hanni Stolker, een veelzij-
dig kunstenares die kleuren 
laat zien én horen. Van 17.00 
tot 18.00 uur is het opnieuw 
tijd voor het open podium en 
daarna brengt gitaarcoach 
John Verstegen samen met 
zijn leerlingen anderhalf uur 
bass- en gitaarmuziek. 
Het eerste van de twee op-
tredens op de vrijdagavond 
wordt verzorgd door blues-
band Steel Going Strong, die 
met meeslepende blues het 
publiek gaat proberen in te 
pakken. Het tweede optre-
den van de avond is afkom-
stig van Stiles, een groep 
veteranen uit de Arnhemse 
muziekwereld. Wijkgenoot 
Erwin Scheijgrond, al jaren 
actief achter de schermen 

betrokken bij het Hoogte 
80-festival, speelt hierin mee.

Ook dit jaar hebben de kin-
deren van Circus op de bult 
speciaal voor het festival wer 
een voorstelling genmaakt. 
Toeschouwers kunnen een 
mix van klassiek circus met 
elementen van high tea ver-
wachten. Deze voorstelling 
wordt zaterdag tweemaal 
gespeeld, om 14.00 uur en 
om 15.45 uur. Tussendoor 
verzorgt Andrea Hoexum 
net als op de eerste dag een 
workshop Ecstatic Dance 
voor kinderen. Daarna is het 
tijd voor eigenzinnige ge-
dichten met Grab Them By 
The Poëzie. Experimenteel, 
rauw, uniek in zijn soort en 
authentiek.
Na dit poëtisch geweld volgt 
een fi jnbesnaard optreden 
van Trio Con Tres. Petra 
Boogmans, Jan Martens 
en Jose Arends brengen 
Spaanstalige muziek, daar-

bij begeleidt door het typi-
sche heldere geluid van de 
dubbelsnarige tres. Hierna 
volgt een reprise van het 
theaterstuk De witte wieven 
van H80. De zaterdag wordt 
afgesloten met Easnadh, 
die een authentieke sound 
brengt, gebaseerd op de 
traditionele klanken van de 
Ierse folk. 

Op zondag begint de och-
tend om 10.00 uur met een 
wijkbrunch waarmee de or-

ganisatie de bewoners wil 
bedanken voor de geboden 
gastvrijheid. Woon je in de 
buurt van Hoogte 80 en heb 
je zin om op zondag mee te 
brunchen? Meld je dan aan 
via info@h80festival.nl
Wees snel, want vol is vol.

De acht krachtpatsers van 
Grab Them By The Poezie
trappen de middag af. Het 
Afrikaans Dansen van 
Channa Wijmans laat je los 
komen op energieke afro 

grooves. De daaropvolgende 
optredens van Banda Exota, 
om 16.45 uur en 18.15 uur 
sluiten daar perfect op aan. 
Met de swingende mix van 
Afrikaans en Latijns-Ame-
rikaaanse muziek kun je on-
mogelijk stil blijven zitten. 
De slotact tenslottet komt op 
naam van de Blues Bots. Zij 
laten de oude tijden van soul 
en blues herleven. Met dit  
gevariëerde aanbod wordt 
het lastig een reden te be-
denken om thuis te blijven! 



Agenda en informatieHET WIJK-ABC
Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhui-
zen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar. Contact: 
Paul Nuiver, tel: 06-50233894,  p.nuiver@rijnstad.nl

De Beijer :
Willem Beijerstraat 13,
tel: 026-3655292  hetkoffiekaffee@gmail.com

Buurtbemiddeling :
tel: 026-3519941  buurtbemiddeling@rijnstad.nl

Buurtkerk Geitenkamp :
tel: 06-25064910  buurkerkgeitenkamp@gmail.com

Circus op de Bult :
06-2493 6113  circusopdebult@gmail.com

Cultuurmakelaar :
Lidwin van Grunsven : 06-23822240.

 lidwin.van.grunsven@rozet.nl

Drie Gasthuizen (onderdeel van DrieGasthuizenGroep) :
Tel: 026 354 9415

 klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl 

Financiën en Formulieren Rijnstad :
Tel: 026-3127999.  hulpverlening@rijnstad.nl
Spreekuur:
• donderdag: 10.00-12.00, MFC De Wetering
Ma en vr op afspraak via www.rijnstad.nl/afspraak

Gemeente Arnhem :
• Wijkteam Leefomgeving Arnhem Noord-Oost  

John Wijnbergen, Marlies Hallingse, Johanna 
Sinnema en  Tiny Wouters;                                          

 noord-oost@leefomgevingarnhem.nl
• Vragen, klachten m.b.t. de openbare ruimte : 0900-1809  

Het Groente Gilde :  groentegilde@gmail.com

Jongerencentrum De Sperwer :
Sperwerstraat 149, tel. 026-4456603

Kunst op de Bult :
Willem Beijerstraat 13,
tel  026 4432138     info@kunst-op-de-bult.nl 

Leefstijlcoach :
Hayke van Valburg : 06-2576 7653 

 hayke.van.valburg@sportbedrijfarnhem.nl

Multi-Functioneel Centrum De Wetering : 
Bonte Wetering 89, tel. 026-3772020

Politie : 0900-8844
• spreekuur: dinsdag, 18.00-20.00. MFC De Wetering

Oud IJzer (ijzer, metaal, wasmachines etc) : 
06 20028624,   oudijzerkoning@oudijzerkoning.nl

Portaal, gebiedsbeheerder Fred Martens :
0800-7678225,  info@portaal.nl; 
spreekuur: 
• woensdag  13.30-14.30, Dr. Bosstraat 34
• vrijdag  16.00-17.00 uur, MFC De Wetering

Samen Eten (maandelijkse buurtmaaltijd) :
06-11091183,  info@sameneten.net

STEVIG : 06 1222 3122 // 06 5389 7497
  info@stevigarnhem.nl

Straathoekwerker Peter Delwig : 06-4372 8049
 p.delwig@pactum.org

SUEZ  (voor vragen over grof-, tuin- en snoeiafval) : 
026-4460490
 
SWOA : 06-11781072

Thuiszorg Midden-Gelderland : 026-3762000

2Switch : 0900-0205

(Stichting) Het Vincentrum (inzameling goederen) :
Rosendaalseweg 758, tel. 026-3512783  
(di, do, vr: 13.30-16.30; za 10.00-12.30)

Vitale Verbindingen:
tel: 06-19173659  info@vitaleverbindingen.nl

Vivare : 088-0541111   klant@vivare.nl
Spreekuur:
• donderdag 13.30-15.30 uur, MFC De Wetering

Volkshuisvesting Arnhem :
026-3712712    info@volkshuisvesting.nl

Winkelbus : 06-16994057
(dinsdag, donderdag, vrijdag: 10.00-16.00)

Wijkteam Arnhem Noord-Oost :
Informatie en hulp op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, 
werk en inkomen)  :  088-2260000 ; 
Spreekuur:
• di 8.30-9.00 uur: De Witte Vlinder
• di 12.30-14.00 uur: De Beijer 
• wo 13.30-15.00 uur: Drie Gasthuizen (elke oneven 

week)
• do 9.00-12.00 uur: Medisch Centrum ‘t Span
• do 13.00-14.30 uur: MFC De Wetering
www.wijkteamsarnhem.nl

Zorgboerderij Tokhok : 
Beukenlaan 27,  06-44254212,  tokhok@live.nl

Bij een hartstilstand is reanimeren van levensbelang. De inzet van een AED helpt daarbij. 
Een AED (Automatische Externe Defibrilator) is een draagbaar apparaat dat in geval van nood 
door iedereen gebruikt kan worden. 
Via gesproken opdrachten krijgt u instructies bij het reanimeren.
In de wijk Geitenkamp zijn op de volgende 6 locaties AED’s aanwezig:

• Huisartsenpost Het Span, Van Maerlantstraat 3

• Coop, Geitenkamp 17

• MFC De Wetering (2 x), Bonte Wetering 89

• Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16

• Coop, Schuttersbergplein 13

• Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

Donderdag 23 mei
7.30 uur-21.00 uur: Verkiezingen Europees Parlement 
(Gemeente Arnhem) Op verschilende locaties in de wijk 
kunt u geheel gratis, maar niet voor niets uw stem uitbren-
gen op de partij van uw keuze.

Vrijdag 24 mei
17.30-19.30 uur: Eet en/of kook mee in het MFC (Active-
ringsteam). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. 
Kosten €4,00; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €3,00. 
Opgeven vóór 23 mei via 026-3772020 of aan de   balie van 
MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Zaterdag 25 mei
14.00-16.30 uur: Bingo (Vrolijke Bingonootjes). De Beijer. 
Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

20.00-22.30 uur: Benefiet Bingo (Café ‘t Klinkertje en Café 
Sailor). Café ‘t Klinkertje, Geitenkamp 25a. 

Zondag 26 mei
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat je ook 
gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

Donderdag 30 mei
12.00-00.00 H80-Festival (H80) Stadspark Hoogte 80
Start van het jaarlijkse vierdaagse Hoogte-80 Festival met 
muziek, kunst en theater. Openingsact om 12.30 uur

Vrijdag 31 mei
12.00-00.00 H80-Festival (H80) Stadspark Hoogte 80

14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 1 juni
12.00-00.00 H80-Festival (H80) Stadspark Hoogte 80

17.30-20.30 uur: Samen Eten MFC De Wetering.
Omdat samen eten en elkaar ontmoeten gezellig is.Kosten 
€2,50. Tel.: 06-11091183  ;  info@sameneten.net

Zondag 2 juni
10.00-11.30 Wijkbrunch (H80) Stadspark Hoogte 80.
Traditionele buurtmaaltijd van de organisatie van het Hoog-
te80-festival, om wijkbewoners te bedanken voor de gast-
vrijheid.Aanmelden via info@h80festival.nl. Wees snel, er 
kunnen maximaal 70 personen meedoen. Vol is vol

12.00-22.00 H80-Festival (H80) Stadspark Hoogte 80

Dinsdag 4 juni
12.00 uur: Twaalfuurtje (Aktiveringsteam) MFC De Wete-
ring. Een lekker tussendoortje voor slechts €2,00. 

13.00-14.00 uur: Advies over werk & zinvolle dagbeste-
ding. (Wijkteam). MFC De Wetering.
Kosteloos en laagdrempelig advies over werk en zinvolle da-
ginvulling. Elke eerste dinsdag van de  maand.

20.00-21.30 uur: Bewonersoverleg. Openbare bijeenkomst 
in MFC De Wetering waarin over wijkzaken gesproken 
wordt. Iedere wijkbewoner mag meepraten.
. 
Donderdag 6 juni
18.30-19.30 uur: Maaltijd voor de Film (KoffieKaffee) De 
Beijer. Kosten € 5,00; aanmelden uiterlijk woensdag via 
hetkoffiekaffee@gmail.com

donderdag 6 juni (vervolg)
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Entree €2,00 
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 

Vrijdag 7 juni
11.30-13.00 uur: Voeding is je beste medicijn (Thuiszorg 
Groot Gelre, Stmg, Wijkteams Arnhem, Stevig). MFC De We-
tering. Bijeenkomst over de juiste voeding bij ouderen.

 Zaterdag 8 juni
11.00-13.00 uur: Wijkopschoonploeg (Vitale Verbindingen). 
De Beijer. Vrijwilligers van Vitale Verbindingen maken in sa-
menwerking met wijkgenoten de wijk schoon. Sluit je ook 
aan! Na afloop wordt gezamenlijk soep gegeten.

Zondag 9 juni
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat je ook 
gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

Woensdag 12 juni
14.00-16.00 uur: Buitenspeeldag (Sportbedrijf Arnhem ism 
Kinderwerk Rijnstad). De Dr. Bosstraat en Kerdijkstraat wor-
den gedurende twee uur autovrij gehouden zodat kinderen 
weer ouderwets op straat kunnen spelen.

Vrijdag 14 juni
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Dinsdag 18 juni
19.30-21.30 uur: Alzheimer Café. Brasserie de Burcht, Ro-
sendaalseweg 485. Thema: Persoonlijke ervaringen (met te-
rugspeeltheater) Gesprekken met mensen die in hun dage-
lijkse leven de gevolgen van dementie ervaren. Na de pauze 
zullen deze en andere verhalen zichtbaar gemaakt door 
terugspeeltheater Uit de doeken

Donderdag 20 juni
18.30-19.30 uur: Maaltijd voor de Film (KoffieKaffee) De 
Beijer. Kosten € 5,00; aanmelden uiterlijk woensdag via 
hetkoffiekaffee@gmail.com

19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Entree €2,00 
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 

Vrijdag 21 juni
17.30-19.30 uur: Eet en/of kook mee in het MFC (Active-
ringsteam). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. 
Kosten €4,00; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €3,00. 
Opgeven vóór 20 juni via 026-3772020 of aan de   balie van 
MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Zondag 23 juni
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat je ook 
gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

Vrijdag 28 juni
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 29 juni
14.00-16.30 uur: Bingo (Vrolijke Bingonootjes). De Beijer. 
Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

Meld uw activiteit voor de periode juli en 
augustus uiterlijk 14 juni!!

redactie@geitenkampnet.nl



GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Tel: 026 8484748
Natuurlijk

Lekkerder
Smakelijker

www.slagerijvanegmond.nl
E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

WIJ BEZORGEN VOOR U
EEN HEERLIJKE BARBECUE

KOM KIJKEN IN DE WINKKEL!

Geitenkamp 13   6823 HC Arnhem
telefoonnummer:  (026) 351 21 01
e-mail:   info@cissorsarnhem.nl

‘Wat een verschrikkelijk gedoe, zo’n puzzel van duizend stukjes’
Op vrijdag 19 april brachten kinderen uit de Geitenkamp en Monnikenhuizen een bezoek aan woonzorgcentrum De Drie Gasthuizen op de Rosendaalseweg. Zij deden dit als 
onderdeel van de Vitesse Hattrick, een sportprogramma voor kinderen waar ook een buurtbijdrage aan gekoppeld is. 

Christiaan, Maureen, 
Lisa, Chivago, Christiano, 
David, Jelina, Benyemin, 
Jasper, Dilayla, Sanne, 
Alaina en Giovanni kwa-
men begin maart bij elkaar 
om ideeën te bespreken.

‘We wilden graag iets bete-
kenen voor de ‘bejaarden’ 
in de buurt. Toen we na gin-
gen denken over de vraag 
wanner je bejaard bent,  
besloten we dat de mensen 
in Driegasthuizen ‘echte be-
jaarden’ waren. Een bege-
leider heeft contact opgeno-
men en gevraagd of wij een 
activiteitenmiddag met spel-
letjes en klusjes voor de be-
woners mochten organise-
ren. Op vrijdag 19 april kon 
dat. Allereerst wilden we 

iets lekkers meenemen voor 
bij de thee. We hebben sa-
men met een vrijwilliger van 
de Kidsinstuif en de moeder 
van Giovanni op de woens-
dagmiddag ervoor in MFC 
De Wetering samen koekjes 
gebakken, in alle soorten 
en maten met chocolade en 
vruchtenhagel. 

Op de dag zelf was het erg 
warm. Vanaf MFC de wete-
ring zijn we naar het gast-
vrije De Drie Gasthuizen 
gelopen. Een behoorlijk 
eindje, via een fijn stukje 
natuur bij Hoogte 80. Toen 
we bij het woonzorgcentrum 
aangekomen waren, moch-
ten we in het koele halletje 
wachten terwijl de mensen 
in de grote zaal klaarge-

stoomd werden voor ons be-
zoek. De aanwezige pianist 
was nog bezig, maar besloot 
dat wij alvast konden aan-
sluiten. Dit was erg fijn. Hij 
betrok de groep door be-
kende liedjes voor  kinderen 
te spelen. Enkelen van ons 
probeerden zijn repertoire 
te verbreden met het van 
de musical Ciske de Rat be-
kende nummer ‘Krijg toch 
allemaal de klere...’.

We boden de ouderen koffie 
en thee aan en gingen rond 
met de overheerlijke koek-
jes, die goed in de smaak 
vielen. We moesten nog wel 
een beetje stil zijn tijdens 
het optreden van de pianist, 
maar konden al aardig wat 
mini-klusjes doen: een me-

vrouw begeleiden tijdens 
het lopen, een kopje goed 
zetten, vertellen wat we aan 
het doen waren aan een 
slechtziende meneer enzo-
voort. Een jongedame werd 
een heuse bezienswaardig-
heid bij de ontdekking dat ze 
wieltjes onder haar schoe-
nen had. Alle kinderen von-
den zo stuk voor stuk voor-
zichtig hun weg tussen de 
oudere mensen die enigszins 
moesten wennen aan het    
levenslustige bezoek. 

Nadat de pianist klaar was 
met zijn reguliere optreden 
volgde er een applaus. Hier-
op vertelde een verzorgende 
waarom wij hier waren en 
wat we konden betekenen.’ 
Een paar kinderen mochten 
daarna meelopen naar de 
ruimte waar de spelletjes la-
gen om mee te nemen naar 
de zaal. Allereerst kwamen 
er puzzels tevoorschijn. ‘Op 
het moment is dat populair’ 
zei een verzorgende. Het 
waren allemaal puzzels van 
1000 of 2000 stukken. We 
namen ze enthousiast mee 
naar de bewoners aan tafel 
en schudden de dozen op de 
kop leeg. Na een tijdje kwa-
men we er achter dat het 
toch wel een verschrikkelijk 

gedoe was omdat we nog 
maar een klein deel hadden 
kunnen leggen. Gelukkig 
konden we er samen met de 
oudere mensen om lachen.
Vervolgens kwamen spelle-
tjes zoals scrabble, sjoelen, 
en domino tevoorschijn. Zo 
hebben we ons vermaakt. 
We waren super enthousiast 
en sommigen van ons willen 
zelfs een keertje terug om 
een bingoavond te organi-
seren voor de ouderen, met 
zelfgemaakte spulletjes als 
prijzen.’

De kinderen vonden het 
erg gezellig om bij De Drie 
Gasthuizen op bezoek te 
zijn. ‘We moesten ze bijna 
mee terug sleuren, zo gezel-
lig vonden ze het’, vertelt 
één van de begeleiders. 

Er volgde nog een gezel-
lige terugweg met bloeiende 
bloesems, bezoekjes aan 
straatbiebjes en verstopper-
tje met op het eind van de 
geslaagde middag nog een 
verdiend waterijsje bij MFC 
De Wetering.

Vitesse Hattrick 
is ontstaan vanuit een gezamenlijke wens van Sportbe-
drijf Arnhem, Rijnstad en Vitesse Betrokken om jeugd 
en jongeren zowel op sportief als maatschappelijk vlak 
in beweging te brengen. Het sociaal-maatschappelijke 
programma richt zich op kinderen van 8 tot en met 
12 jaar, die woonachtig zijn in de Arnhemse wijken: 
Geitenkamp-Monnikenhuizen, Klarendal-St. Marten, 
Malburgen-Immerloo, Arnhem-midden en Presikhaaf. 
Wekelijks wordt er getraind in de wijk en één keer per 
zes weken staat er een toernooi op het programma waar-
bij de teams uit alle wijken het opnemen tegen elkaar. 
Fairplay is hierin een belangrijke pijler.

Daarnaast kent het Vitesse Hattrick programma een 
maatschappelijke component. Deelnemers worden po-
sitief gestimuleerd op gebied van onderwijs en werk. In 
de vorm van een buurtbijdrage doen de deelnemers ook 
iets terug voor hun wijk.

Voeding is je beste medicijn
Op 7 juni 2019 wordt er in MFC De Wetering van 10.30 
tot 13.00 uur een bijeenkomst georganiseerd met als thema 
‘juiste voeding bij ouderen’. In deze bijeenkomst wordt u 
op een leuke en luchtige manier meegenomen in de wereld 
van gezonde voeding en krijgt u handige tips mee om op uw 
voeding te letten.
Daarnaast komen er verschillende maaltijd services langs 
waarbij u gratis warme maaltijden kunt proeven. 

Bent u slecht ter been? Dan kunt u ook opgehaald worden. 
Bel daarvoor met Jan Lareman, 06-5389 7497.

De bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door een samen-
werking van Thuiszorg Groot Gelre, Stmg, Wijkteams 
Arnhem en Stevig.

‘Dan gaan we het zelf wel even regelen’
Tot voor enkele jaren terug stond er regelmatig een container ergens in de wijk waar bewoners uit de omgeving hun 
tuinafval of schroot in kwijt konden. Door de bezuinigingen en veranderde wetgeving zijn de woningcorporaties 
gestopt met het aanbieden van deze service.

Niet iedereen was daar 
even blij mee. ‘Dan gaan 
we het zelf wel even rege-
len’,  was de gedachte van 
Alie en Wim Harms uit de 
Troelstrastraat. Samen met 
andere bewoners van de 
straat namen zij contact op 
met Fred Martens van Por-
taal voor de organisatie. De 
kosten van de containers 
werden mede gefinancieerd 
door Bewonersoverleg Gei-
tenkamp e.o. ‘We hopen dat 
andere bewoners ons ini-
tiatief gaan navolgen’, zei 
Alie, ‘samen maken we im-
mers een mooie wijk’. Aan 
de bewoners van de Troel-
strastraat zal het niet liggen. 
‘In het najaar willen we het 
weer doen. We hebben nu de 
smaak te pakken.’• Wim en Alie Harms in hun tuin aan de Troelstrastraat
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Vitale Inloop
Het Koffie Kaffee

Daadkracht
Het Koffie Kaffee
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14.00-16.00
10.00-14.00

Willem Beijerstraat 13

Buitenspeeldag
Op woensdag 12 juni vindt de buitenspeeldag weer plaats. 
Dit jaarlijks terugkerend evenement is bedoeld voor kinde-
ren van 0 t/m 12 jaar. Sinds 1994 wordt er in Nederland elk 
jaar een Nationale Buitenspeeldag gehouden. Lekker buiten 
spelen in een autovrije straat is het doel van deze dag. 
Dit jaar vindt de buitenspeeldag plaats in de Dr. Bossstraat 
en de Kerdijkstraat. Het begint om 14.00 uur en het duurt 
tot 16.00 uur. De kinderen kunnen allerlei leuke spelletjes 
doen en er zijn ook een aantal sporten waaraan de kinderen 
mee kunnen doen. De toegang is gratis. Dus doe mee en 
kom naar de buitenspeeldag op woensdag 12 juni!

Benefi etbingo
Op 3 maart ging ‘de laatste bruine kroeg van Klarendal’, 
café Sailor, in vlammen op. Omdat er geen verzekering was, 
is er geld nodig om de schade te herstellen. ‘Collega’s laat je 
niet in de steek’, dachten ze bij café ‘t Klinkertje. Daarom 
wordt er op 25 mei om 20.00 uur een benefi etbingo in het 
café aan het marktplein georganiseerd. De opbrengst van 
deze avond zal gaan naar Café Sailor.

Strips verloren
Eem ongeluk zit in een klein hoekje...
Dat heeft een vrouw van middelbare leeftijd ervaren op 
dinsdag 7 mei jl. Zij reed tegen 11.00 uur met haar auto door 
het park tegenover De Witte Vlinder. Bij het verlaten van 
het park schampte zij met haar auto een paaltje en... verloor 
daarbij de twee strips die op de foto te zien zijn. 

Ze had dit niet bemerkt en reed verder via de van Helsdin-
genstraat richting Rosendaalseweg. Een medewerker van 
playground de Rommelkist zag dit gebeuren. Hij heeft de 
strips opgeraapt en wil ze graag aan deze mevrouw over-
handigen. Mocht u nu deze strips herkennen, of weten van 
wie ze zijn, loop dan even naar playground de Rommelkist. 
Daar liggen ze op de rechtmatige eigenaar te wachten.

Marcouch opent bibliotheek in de wijk
Er was lang naar uitgekeken, en op 11 april was het zover: onder ruime belangstelling werd in buurtcentrum De 
Beijer Rozet op de Bult geopend door burgemeester Marcouch. 

Het was toch even een kleine schok toen in 2015 de bibliobus voor de laatste keer de wijk in reed. Veel eerder al was de 
vestiging van de bibliotheek in de Druckerstraat (nu Druckpunt) uit de wijk weggegaan en nu verdween ook de bibliobus...
Voor veel mensen was dit toch wel een gemis en er werd dan ook gekeken naar mogelijkheden om een afdeling van Rozet 
in de wijk te plaatsen. Rijnstad, Rozet en Kunst op de Bult sloegen de handen ineen en langzamerhand werden de plannen 
concreter. Met de komst van Rozet op de Bult in de Beijer is de terugkeer van de bibliotheek nu een feit.

Voorafgaand aan de opening las de burgervader voor uit Kikker en Pad, het kinderboek van Arnold Lobel. De burgemeester 
bleek een begenadigd verteller te zijn; de kinderen hingen aan zijn lippen. Ook de buurtbewoners die in grote getale op de 
opening waren afgekomen, hoorden Marcouch vervolgens geanimeerd vertellen over het belang van lezen. 

Hierna volgde de onthulling van 
de boekenkast, die Marcouch sa-
men met een jonge buurtbewoner 
verrichtte. Na deze plechtigheid 
begonnen de feestelijkheden in de 
Beijer. 

Bij Rozet op de Bult kunnen alle 
boeken die Rozet heeft geleend 
worden. Is het boek niet aanwezig, 
dan kan het gereserveerd worden. 
Tijdens de momenten dat de Beijer 
open is, zijn er vrijwilligers van 
Rozet op de Bult aanwezig om het 
bijbehorende werk te verrichten. 

Op woensdagmiddag vanaf 15.30 
uur en donderdagmiddag vanaf 
15.00 wordt er in De Beijer voorge-
lezen voor de allerkleinsten.

Bezoekadres: MFC De WeteringBonte Wetering 89Contact:Tel: (ma t/m vr; 9.00-17.00 uur)026 377 2233     06 1944 6950www.sportbedrijfarnhem.nl eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl

Beeldhouwer Liesbeth Crooijmans werkt in de Vlindertuin
In de voorgaande edities van Op de Hoogte zijn al enkele gebruikers van  de oude basisschool De Vlindertuin voor-
gesteld (Juuls Atelier, Stichting Recap, Ron Steemers fotografi e en de buurtmoestuin). 
In deze editie maken we kennis met beeldhouwer Liesbeth Crooijmans.

‘Beeldhouwen is een steen 
uitzoeken en aan de slag 
gaan met hakken, vijlen 
en schuren’, omschrijft       
Liesbeth Crooijmans haar 
vak. ‘Het geeft ontspanning 
en plezier en het eindresul-
taat is vaak verrassend, ook 
voor jezelf. Sinds november 
2017 werk ik met veel plezier 
in De Vlindertuin. Ik maak 
beelden, machinaal en ab-
stract, en ik hak handmatig 
‘koppen’. Je ziet op de foto 
een ‘kop’ die ik nog in be-
werking heb. Mijn vrije werk 
staat regelmatig in galeries 
en in beeldentuinen. Daar-
naast maak ik werk in op-
dracht, onder andere graf-
beelden en urnen.’

Een vroeger klaslokaal van 
de voormalige basisschool 
De Vlindertuin is nu omge-
toverd tot het atelier waar 
Liesbeth haar werk maakt. 
Hier geeft ze ook cursus: 

‘Vier keer in de week geef ik 
les aan enthousiaste deelne-
mers. Ik help hen bij het ont-
dekken en ontwikkelen van 
eigen ideeën. Al het gereed-
schap is aanwezig en ik leer 
de mensen hoe het te gebrui-
ken. Bij mooi weer zetten we 
de bokken (ondersteuning 
voor het werk, red) buiten. 
Hakken en ook het schuren 
met een machine maakt wel 
herrie, maar de buren kla-
gen gelukkig nooit.’

Tijdens de cursus leer je 
meer over waar je op moet 
letten bij beeldhouwen. 
‘Er zijn veel verschillende 
soorten stenen, van heel 
zacht die makkelijk te be-
werken zijn, tot harde 
steen die dan ook meer tijd 
vraagt’, vertelt Liesbeth. 
‘Beeldhouwen is een creatief
proces waarin je materiaal 
weghaalt om de steen te la-
ten groeien tot een boeiend 
beeld. Weet je niet wat je 

moet maken dan begeleid 
ik je daarbij zodat je op een 
idee kunt komen.’ Of zoals 
één van de cursisten het ooit 
verwoordde: ‘Liesbeth leert 
me kijken’.

Wil je meer informatie 
over het werk van Liesbeth 
Crooijmans of over de cur-
sussen, neem dan een kijke 
op haar website:

www.liesbethcrooijmans.nl

foto: Ron Steemers



Achsa Timmers groeide op in het Achter-
hoekse dorpje Varsselder. Ze heeft op ver-
schillende plekken gewoond en heeft veel 
gereisd. Ook in de vijf jaar dat ze nu op de 
Ingenieur Schaapstraat woont, zijn de kof-
fers nog regelmatig gepakt.

‘Op het Hoogte80-festival verbind ik de 
wijkbewoners, circuskinderen, muzikanten 
en iedereen met elkaar door een theatrale 
openingsceremonie met een kleine parade. 
Ik verzorg een stukje aankleding van het 
geheel om zo de wijk op een zo mooi moge-
lijke manier zichtbaar te maken tijdens het 
festival. Het is altijd bijzonder om te zien 
hoeveel er in de wijk is en leeft.’

Achsa komt graag op Hoogte 80 om van de 
zonsondergang te genieten, of in de win-
ter (als er sneeuw ligt) om van de bult af 
te sleeën. Door haar betrokkenheid bij het 
Herfsttheater kent ze veel mooie locaties 
in de wijk, die ze met regelmaat bezoekt, 
waaronder de Beijer en het MFC. 

Geboren in ‘s-Heerenberg, kwam Willy 
van  Baarsel in 1992 naar Arnhem. Via het 
Spijkerkwartier en ‘t Broek kwam hij op de 
Geitenkamp. Nog even kort naar Lombok, 
maar sinds 2016 woont hij aan de H. van 
Kolstraat.

‘Toen ik hier pas woonde, hoorde ik van ie-
dereen dat de Geitenparade zo fantastisch 
was. Het jaar daarop deed ik zelf mee aan 
het Hoogte80-festival. Dat was een hele 
mooie ervaring en heeft zich nadien ieder 
jaar herhaald. Het festival is knus en gezel-
lig. Dit jaar ga ik vooral genieten van het 
festival en van het programma. Ik ga wel-
licht deel nemen aan het kunstproject en 
mijn kunstzinnig werk laten zien. 
En natuurlijk naar de opening, op de Bult!’

Willy is graag in de wijk. Hij is regelmatig 
in het MFC en gaat met bijzondere feest-
dagen naar het Samen Eten. Verder komt 
hij soms in De Beijer en is hij te vinden bij 
Juuls Atelier in De Vlindertuin.

Willy van Baarsel
49 jaar

Anita Visser komt uit het Achterhoekse 
Zeddam. Vanwege haar werk is zij zeven 
jaar geleden naar de Geitenkamp verhuisd. 
‘Bij de bezichtiging van mijn huis zag ik de 
omgeving en werd op slag verliefd op de 
Geitenkamp én op Hoogte 80’, blikt ze te-
rug. ‘Wat een geweldige en mooie plek!’

‘De eerste keer dat ik het Hoogte80-fes-
tival mee maakte, was ik erg onder de in-
druk. Toen ik vorig jaar de kans kreeg om 
als vrijwilliger mee te doen, greep ik die 
met beide handen aan. Ik vond het gewel-
dig om op de bult te helpen met het Kof-
fiekaffee. Dit jaar doe ik weer als vrijwil-
liger mee. En... ik ga aan een theaterstuk 
meedoen. Ik ben heel benieuwd wat het 
publiek er van vindt. Ik kijk er naar uit!’

Anita is dol op haar Geitenkamp. Op vrij-
dag, en soms op maandag, is ze gastvrouw 
bij de Beijer. Vooral het gezellige praatje 
met de buurtgeitjes zou ze voor geen goud 
willen missen.

Anita Visser
29 jaar

Barbara Tamboer is geboren in Velp. In fe-
bruari 2000 vertrok ze vanuit haar geboor-
tehuis naar Presikhaaf en sinds december 
heeft ze een mooi huisje op de Geiten-
kamp, aan de Dr. Bosstraat.

Voor Barbara is het Hoogte80-festival al 
enkele jaren telkens weer een drukke peri-
ode. ‘Tijdens het festival zet ik mij in voor 
Het KoffieKaffee. Ook dit jaar zal ik bij de 
Bulttent te vinden zijn. We gaan deze keer 
voor het eerst ‘live’ taarten bakken, bij ons 
Bakhuus. Op zondag ben ik dan de bakker 
van dienst. Daarnaast doe ik op donder-
dagavond en zaterdagavond mee aan het 
stuk ‘De witte wieven van H80’, dat in de 
Bulttent te zien zal zijn.’

Barbara komt op veel plaatsen in de wijk. 
De Beijer, Scala en Enjoy&Learn hebben 
haar regelmatig te gast en bij de Coop op 
het marktplein, John’s Dierenwereld, Het 
Hobbyhuis en Het Gulden Bloemetje zien 
ze Barbara graag als klant.

Barbara Tamboer
43 jaar

Achsa Timmers
36 jaar

Mensen uit de wijken Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar worden geportretteerd door Riënne Wopereis. 
Bekende en minder bekende wijkgenoten, die met elkaar een verbinding hebben. Dat kan zijn omdat ze hetzelfde beroep uitoefenen, omdat ze vrijwilliger zijn bij een 
zelfde instelling, in hetzelfde gebouw actief zijn of op een andere manier met elkaar verbonden zijn, zoals bij onderstaande personen het geval is. 
Zij zijn namelijk alle vier actief voor en tijdens het jaarlijks op de bult terugkerende Hoogte80-festival.

Een kwartet aan wijkgenoten

Stevige paasbrunch
Gezellig, ontspannend en lekker. Zo liet zich de paasbrunch 
die op woensdagochtend 17 april in de Beijer voor de oude-
ren in de wijk georganiseerd werd zich het best omschrijven. 
En er werd niet alleen gegeten: samen met kinderen van De 
Witte Vlinder gingen de aanwezigen aan de slag met het be-
schilderen van paaseieren. Het leeftijdsverschil bleek geen 
invloed te hebben op de gezelligheid: de jongeren kwamen 
met coole tips, terwijl de ouderen op hun beurt de jongeren 
gedegen adviezen gaven. De ook aanwezige wijkwethouder 
Jan van Dellen  was zichtbaar verheugd over de ontspannen 
en enthousiaste sfeer die er die ochtend in het wijkgebouw 
heerste. Na afloop van de brunch stond er voor de ouderen 
nog een paaspakket klaar. 

De brunch en de pakketten werden mogelijk gemaakt door 
stichting Stevig, in samenwerking met de Riki Stichting.

Zoals het elk jaar was, maar toch nét iets anders
De jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers moest het dit jaar voor het eerst zonder de vorig jaar overleden 
Marinus van der Ende stellen. Hij kan beschouwd worden als de stuwende kracht achter de herdenking.

Natuurlijk, Elias Hossevoort, Desirée van de Linden en Abel Brouwer van de Stichting Herdenking Geitenkamp leveren 
de grootste inspanning voor de realisatie van de herdenking. De muzikale omlijsting, ditmaal van het koor Toonhoogte 80, 
bracht dezelfde vertrouwde serene sfeer die de herdenking ieder jaar heeft. Ook de bijdragen van de leerlingen van Guido! 
en de aanwezigheid van burgemeester Marcouch, die fraai memoreerde over saamhorigheid in moeilijke tijden -  waar 
ook Abel  in zijn afsluitende toespraak over sprak - waren niet minder imposant dan in voorgaande jaren. Maar desondanks 
was de afwezigheid van Marinus van der Ende, die op 17 oktober 2018 op 98-jarige leeftijd overleed, voelbaar aanwezig. 

De man, die het allemaal 
kon navertellen omdat hij 
het zelf had meegemaakt. De 
man, die tijdens de oorlog, 
soms met gevaar voor eigen 
leven, hulp bood daar waar 
het nodig was. De man, die 
zelf de burgerslachtoffers 
een tijdelijke rustplaats gaf 
op het Larikshof, waar nu de 
herdenking wordt gehouden. 
De man ook, die begin deze 
eeuw deze bijna vergeten 
geschiedenis opnieuw onder 
de aandacht bracht, maar 
dan zoals het echt gebeurd 
is geweest. ‘Hij wilde zo 
graag aanwezig zijn bij de 
festiviteiten rondom de 75e 
herdenking van de slag om 
Arnhem’, sprak Elias Hos-
sevoort in het begin. ‘Het is 
hem helaas niet gegund.’



Mei vakantie-activiteiten 
In de meivakantie hebben vele kinderen weer meegedaan aan leuke, uitdagend en toffe 
vakantie activiteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd door beroepskrachten en 
vrijwilligers van Playground de Rommelkist, Sportbedrijf Arnhem en Stichting Rijnstad. 
Bram Moorman, activiteitenbegeleider bij Sportbedrijf Arnhem, schreef een verslag.

Manege bezoek
Vandaag stond de eerste vakantie activi-
teit op de planning; een bezoek een Stal 
Monsour, eigenlijk een jaarlijks terugko-
mende activiteit. Met 16 enthousiaste kin-
deren gingen we op pad voor een middag-
je pony’s en paarden aaien, verzorgen en 
rijden. De kinderen mochten in groepjes 
een paard verzorgen en daar werd dank-
baar gebruik van gemaakt. Je zag aan de 
lichaamshouding van de paarden dat ze het fi jn vonden om verzorgd te worden. Na het 
verzorgen mochten alle kinderen een ritje maken in de stal op een paard, onder bege-
leiding van de medewerkers van Stal Monsour. Volop genieten geblazen voor iedereen.

Klimbos
Vandaag gingen we klimmen in het klimbos. Op weg naar Apeldoorn, naar een heel mooi 
bosrijk gebied waar een klimbos gebouwd is, speciaal voor stoere en dappere kinderen (en 
volwassenen) die niet bang zijn voor een uitdaging. Lekker buiten! Laag en hoog in de bo-
men. Uiteraard wel gezekerd, zodat er geen ongelukken gebeuren. Allereerst een strenge
instructie, waarbij het sommige kinderen even wat moeite kost om geconcentreerd te 
blijven. Daarna oefenen met zekeren op het oefenparcours. Iedereen de test doorstaan; 

dan op naar het echte werk! We gaan naar 
het oranje parcours, daar zijn er drie van. 
Ze verschillen in lengte, hoogte en breedte. 
Onderweg komen we de meest uitdagende 
hindernissen tegen. Erg leuk om te zien dat 
iedereen zo fanatiek mee doet en eigenlijk 
nergens bang voor is. En lukt er iets niet, 
dan helpen we elkaar. Na de pauze mogen 
we op nog hogere parcours, voor de echte 
daredevils. 
Een topmiddag voor iedereen!

Speeltuin Malkenschoten
En alweer gaan we op weg naar Apel-
doorn. Dit keer met de jongste groep kin-
deren van 4 t/m 7 jaar. Voor een speeltuin 
bezoek aan Malkenschoten. Een speeltuin 
waar je van alles en nog wat kunt doen. 
Springen op een groot springkussen, wa-
terfi etsen, klimmen over het water, schom-
melen, wipwappen, dieren bekijken en 
nog veel meer. Tussendoor even samen 
lunchen, dat hoort er ook bij. 
De kinderen hebben zich de hele middag 
prima vermaakt.

Inline Skaten
De tweede week van de meivakantie is aangebroken. We beginnen deze week met              
inline skaten op de Playground van de Rommelkist. Een leuke groep kinderen heeft zich 
opgegeven om mee te doen. Sommige met ervaring, andere met wat minder ervaring 

wat betreft inline skaten. Allereerst de uit-
leg en het aantrekken van de beschermers 
en skeelers. Daarna even wennen aan het 
staan op de skates. Voor sommigen een 
makkie, voor anderen wat lastiger. Al snel 
kan iedereen een behoorlijk stukje skaten. 
We gaan aan de slag met leuke oefeningen. 
Rondjes rijden, slalommen langs pionnen, 
een sprongetje maken, op één been skaten. 
De kinderen krijgen ook de kans om zelf 
leuke oefeningen te bedenken. Als afsluiter 
mogen de kinderen over een kleine schans 
een springen. Een leuke, sportieve middag.

Voetbalmasters
Donderdag 2 mei, Gelredome 
Arnhem, het is weer tijd voor 
de jaarlijkse voetbalmasters. 
Vanuit de Geitenkamp doen er 
twee teams mee. We spelen een 
toernooi tegen andere teams uit 
Arnhem en omgeving. De start 
is goed: beide teams winnen de 
eerste partij. In het vervolg wordt 
er afwisselend gewonnen en ver-
loren. Tussendoor is er voor de 
teams de gelegenheid om mee te 
doen aan leuke side-events. Een 
team shirt verven, smoothies 
drinken, stropdas schieten en nog 
veel meer. Aan het einde van de dag volgt de prijsuitreiking. Helaas geen prijs, maar 
ondanks de regen wel een leuke voetbalmiddag voor de kinderen en de begeleiders.

De Rommelkist rookvrij vanaf 1 juli 2019
Sportbedrijf Arnhem maakt al haar sportaccomodaties rookvrij. Vanaf 1 juli 
2019 is ook  playground de Rommelkist een rookvrij sport- en speelterrein.

Iedereen is en blijft welkom op de sportaccommodaties, ook 
rokers. Wel worden rokers vriendelijk verzocht om alleen nog 
te roken buiten het terrein, uit het zicht van kinderen.
Sportbedrijf Arnhem hoopt op begrip en medewerking. 

Waarom een rookvrijbeleid?
Roken en sport passen niet bij elkaar. Sporten is gezond, terwijl 
(mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Sportbedrijf Arn-
hem wil kinderen in Arnhem een gezonde en veilige omgeving 
bieden, waarin ze kunnen sporten en spelen zonder dat ze met 
roken in contact komen. Het rookvrijbeleid geldt bij alle accommodaties van Sportbedrijf 
Arnhem, van zwembaden en gymzalen tot sportparken en playgrounds in de wijken. Met 
rookvrije sportaccommodaties in Arnhem dragen we bij aan een Rookvrije Generatie. 
Help je ook mee? 



Wekelijkse wijkacti viteiten
Maandag 
 9.30-10.30 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
10.45-11.45 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
14.00-15.00 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
14.00-16.00 Vitale Inloop (Vitale Verbindingen) De Beijer.
16.00-17.00 Voetbal groep 5&6 (Sportbedrijf Arnhem). 
Playground de Rommelkist. 
17.00-18.00 Voetbal groep 7&8, (Sportbedrijf Arnhem). 
Playground de Rommelkist. 
19.00-20.00 Samen Gezond Verder (Sportbedrijf Arnhem) 
MFC De Wetering. 18+. Kosten: € 8,00 per maand
19:00-20:00 Fitness 55+ (CIOS Arnhem Fitness & Health, 
Beukenlaan 3) Kosten: € 3,00 per training (10 rittenkaart 
€30,-). Aanmelden  fi tbeuk@gmail.com; tel 026 3129500

Dinsdag
  9.00-12.00 Creatieve ochtend. (Rijnstad) De Wetering
  9.30-11.30 Het Activeringsteam. MFC De Wetering
  9.30-11.00 Beweeg Mee (sport)
(Rijnstad) MFC De Wetering
10.00-12.00 Computerinloop (SeniorWeb) De Beijer. Voor 
hulp bij softwarematige problemen
10.00-11.45 Zangkoor De Late Stem, repetitie. MFC De 
Wetering. Kosten € 11,00 per maand. Info: 06 1178 1072
10.00-14.00 Koffi e Kaffee De Beijer.
14.00-17.00 Open inloop o.b.v. vrijwilligers, 13 t/m 24 jr. 
(Rijnstad) Jongerencentrum De Sperwer.
14.30-16.00 De Bakfi ets, 4-12 jr (Rijnstad). Binnenpleintje 
aan de Fazantenweg
16.00-17.00 Urban Sport en uitleen, 4-12 jr (Sportbedrijf 
Arnhem) Playground de Rommelkist 
14.00-17.00 Open inloop o.b.v. vrijwilligers, 10 +.
(Rijnstad) Jongerencentrum De Sperwer.
19.00-20.00 Pilates (Budo Sport) Sportcentrum Valkenhui-
zen, Beukenlaan 15
19.00-20.30 Buurtmoestuin in de Rommelkist (Het 
Groente Gilde) Playground de Rommelkist
19.30-21.30 Crea Bea Club. (De Beijer). Kosten € 5,00 per 
keer of € 12,00 per maand. Exclusief materiaalkosten
20.00-22.30 Schaakavond. (SV De Sleutelzet). Café de 
Tapperij, Sperwerstraat 6. Info: 026 4462530

Woensdag
  9.30-11.30 Praat mee (Activeringsteam). MFC De Wete-
ring. In een gezellige sfeer oefenen met de Nederlandse taal
10.00-12.30 Koffi e-inloop (Daadkracht) De Beijer, Willem 
Beijerplein 13.
11.30-13.00 De Blauwe Tomaat bij De Beijer
12.15-13.45 De Bakfi ets, 4-12 jr. (Rijnstad). Grasveld aan
de Olmstraat
14.00-16.00 Sportinstuif/Kinderclub, 4-12 jaar (Sportbe-
drijf Arnhem; Rijnstad) De Wetering/Playground de Rom-
melkist. € 1,00. 
14.00-16.30 De Blauwe Tomaat bij MFC De Wetering
14.00-17.00 Open Inloop, 10-24 jaar (Rijnstad) Jongeren-
centrum De Sperwer
15.00-17.00 Buurtmoestuin Vlindertuin Sperwerstraat 97
15.30-17.30 Voorleesmiddag (Rijnstad/Rozet) De Beijer
16.00-18.30 Kookclub (Rijnstad) JC De Sperwer. 11-24 
jaar. Opgeven vóór 14.30 uur. Kosten €2,50
18.00-19.00 Yoga 50+  (Budo Sport) Sportcentrum Valken-
huizen, Beukenlaan 15
18.30-21.30 Soosavond, 12-24 jaar (Rijnstad) De Sperwer
19.00-20.00 Yoga 18+ (Budo Sport) Sportcentrum Valken-
huizen, Beukenlaan 15
19:00-20.00 Fitness 55+ (CIOS Arnhem Fitness & Health, 
Beukenlaan 3). Kosten: € 3,00 per training (10 rittenkaart 
€30,-). Aanmelden  fi tbeuk@gmail.com tel 026 3129500
19.30-22.00 Volleybal, 16 jr e.o. (SportInArnhem) Sport-
centrum Valkenhuizen

Donderdag
 9.00-12.00 Vrije inloop Met koffi e, thee en...? (SWOA)
 9.15-10.15 Yoga (Irene Antoniessen) MFC De Wetering
Info: 06 4045 5995  
10.30-11.30 Wandelgroep De Geitenstampertjes (Sport-
bedrijf Arnhem). Vertrek vanaf MFC De Wetering.
12.45-16.15 Bridge De Burcht, Drie Gasthuizen, 
Rosendaalseweg 485, tel. 026-7024664;  theocootje@
gmail.com; www.bridgeclub-arnhem-monnikenhuizen.nl
13.30-16.00 Sjoelen (SWOA) Info: 06 1178 1072
14.00-17.00 Inloop De Sperwer, 11-24 jaar (Rijnstad) 
Jongerencentrum De Sperwer
15.00-17.30 Voorleesmiddag (Rijnstad/Rozet) De Beijer
15.15-16.45 Meidenclub, 7-12 jr. (Rijnstad) MFC De Wete-
ring.  Kosten € 1,00

16.00-17.00 Kids Bootcamp/ Run for Fun, 7-12 jaar 
(Rijnstad; Sportbedrijf Arnhem). De Rommelkist
16.00-18.30 Kookclub (Rijnstad) JC De Sperwer. 10-24 
jaar. Opgeven vóór 14.30 uur. Kosten €2,50
18.30-21.30 Inloop 12-24 jaar (Rijnstad) De Sperwer, met
18.30-19.30 Moeder koffi e-uurtje & kids knutsel, €1,00

Vrijdag
 9.15-11.15 Speelmorgen (Rijnstad) De Witte Vlinder, 
ruimte kinderopvang. Voor kleuters van 1 tot 2,jaar. Kosten: 
€1,00 en een stuk fruit NIEUW
10.00-11.00 Inloopspreekuur AFCC (Rozet) De Beijer
10.00-12.00 Buurtmoestuin Vlindertuin Sperwerstraat 97
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
13.30-15.00 Breicafé (‘t Hobbyhuis, Geitenkamp 40) 
Samen breien onder het genot van een kop koffi e met wat 
lekkers. Kosten €2,50 
14.00-16.00 Inloop (RIBW) De Beijer.
14.00-17.00 Inloop, 11-24 jaar (Rijnstad), De Sperwer
14.45-17.00 Circus op de bult, 4-12 jr.. MFC De Wetering. 
Kosten €7,50, met Gelrepas voor 8 lessen

Zaterdag
9.30-10.15 Dreumesgym (Aapjeskooi). Gymzaal De Wete-
ring. Voor kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer).
ook met Broodvoorziening EcoVrede
10.15-11.00 Peutergym (Aapjeskooi). Gymzaal De Wete-
ring. Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
14.00-16.00 Sport- en speluitleen, 4-12 jaar (Sportbedrijf-
Arnhem). Playground de Rommelkist.
15.30-17.00 Buurtmoestuin in de Rommelkist (Het 
Groente Gilde) Playground de Rommelkist

Wijzigingen of aanvullingen melden?
mail naar:   redactie@geitenkampnet.nl

Wijzigingen en fouten voorbehouden. 
De redactie is niet aansprakelijk voor fouten in dit overzicht.

Kinderwerk Stichting Rijnstad
MFC de Wetering, Bonte Wetering 89

Renske Luijmes, 026-3772011,r.luijmes@rijnstad.nl
Michiel de Boer, 06-53524949, m.dboer@rijnstad.nl 
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Ingezonden brieven en artikelen 

zijn welkom en vallen onder ver-

antwoordelijkheid van de schrij-

ver. De redactie behoudt zich het 

recht voor stukken te redigeren, 

in te korten of te weigeren zonder 

opgaaf van redenen. Door toezen-
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Op De Hoogte wordt mogelijk 
gemaakt dankzij financiële 
steun van het Bewonersover-
leg Geitenkamp, (Nieuw)-
Monnikenhuizen, Arnhemse 
Allee & Saksen Weimar

De Speelmorgen verhuist!
De Speelmorgen, een activiteit van Rijnstad voor peuters tot 
2 jaar, verhuist. Eerder werd deze activiteit op maandag in 
MFC De Wetering aangeboden, maar dit is nu vrijdag ge-
worden. Ook de locatie is veranderd: De Speelmorgen vindt 
nu plaats in De Witte Vlinder. De tijd is wel gelijk gebleven, 
van 9.15 uur tot 11.15 uur.

De Speelmorgen is in de eerste plaats leuk maar ook leer-
zaam. Uw kind komt in contact met andere kinderen, u 
speelt samen met uw kind en u ontmoet andere ouders waar-
mee u kunt praten over de opvoeding.
Er wordt samen gespeeld, gezongen en geknutseld. Ook 
worden er door het jaar heen allerlei activiteiten aangeboden 
zoals muziek op schoot, voorlezen door voorleesopa’s en -
oma’s, voorlichting over voeding enz.

Uw kind leert spelenderwijs de wereld te ontdekken en krijgt 
hierdoor zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf.
De Speelmorgen is de stap die u met uw kind maakt als 
voorbereiding op de peuterspeelzaal.
Als uw kind 2 jaar is gaat het vanuit de Speelmorgen door 
naar de peuterspeelzaal. De Speelmorgen heeft een vast 
ritme wat afgestemd is op het ritme van de peuterspeelzaal.

Kosten: €1,00 en een stuk fruit
Wanneer: vrijdagmorgen van 9.15u tot 11.15u
Waar: de Witte Vlinder, in de ruimte van Peuterspeelzaal de 
Grenspost, kinderopvang Skar

Kom gerust een keer binnenlopen om vrijblijvend mee te 
doen. Wil je meer informatie of je vast aanmelden neem dan 
contact op met de coördinator van de Speelmorgen:

Nevien Gaafar
Tel: 06 4505 5060
e-mail: n.gaafar@rijnstad.nl 
of bezoek de website:
www.rijnstad.nl/speelmorgen

Op maandag avond van 19.00-20.00 uur is er de mogelijk-
heid om lekker met elkaar te sporten en te bewegen.
Gezamenlijk met leeftijdgenoten in de sportzaal van MFC 
de Wetering, bent u van harte welkom om elkaar te ontmoe-
ten en gezond in beweging te zijn.

Onder begeleiding van docent Danielle, die de deelnemers 
vol enthousiasme in beweging brengt en kennis laat maken 
met verschillende spelvormen.

Nieuwsgierig geworden? Kom langs op de maandagavond 
en doe eens mee met deze leuke sportlessen.

Leeftijd is vanaf 18+ en de kosten zijn € 8,00 per maand met 
Gelrepas. Zonder Gelrepas is het € 12,00 per maand.

Meer informatie: eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl

Bezoekadres:
MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

Contact:
Tel: (ma t/m vr; 9.00-17.00 uur):

Eibert: 026 791 2147     06 1944 6950
 eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl

Bram: 026 791 2193
 bram.moorman@sportbedrijfarnhem.nl

Bridge
iedere donderdagmiddag
van 12.45 u tot 16.15 uur

De Burcht (Drie Gasthuizen)
Rosendaalseweg 485

Tel.: 026 7024664
theocootje@gmail.com
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dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 18.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Openingstijden:

Schuttersbergweg 22A, 6823 KJ Arnhem
T. 026 - 4433415   M. 06 - 25470824

Word jij ook bezorger van 
Op De Hoogte?

De verspreiding van Op De Hoogte 
is in handen van een grote groep vrijwilligers. 

Zij bezorgen 8 maal per jaar de wijkkrant bij u aan huis. 
Maar we kunnen altijd nieuwe bezorgers gebruiken. 

Want soms verhuist er iemand, of kan iemand even niet...

Daarom de vraag:

Als je deze vraag met ‘JA’ wil beantwoorden, bel dan even met:
Paul Nuiver, tel: 06-50233894,

of stuur een mail naar
p.nuiver@rijnstad.nl

Jongeren van de Sperwer regelen hun eigen kamp
In de meivakantie zijn een aantal jongeren van De Sperwer onder begeleiding van jongerenwerkers en vrijwilligers 
op kamp geweest. Uniek aan dit kamp was dat de jongeren zelf de financiën hebben geregeld.

De Sperwer heeft, net als 
diverse andere jongerencen-
tra, een jongerenraad. Hier-
in mogen jongeren deelne-
men en hun stem laten horen 
over activiteiten die uitge-
voerd kunnen worden. Maar 
het is niet alleen meepraten, 
ze gaan ook zelf aan de slag 

met hun idee. De keuze om 
op kamp te gaan was snel 
gemaakt, dit was immers al 
jaren een beproefd concept. 
Om die keuze ook financieel 
te realiseren werd besloten 
een aanvraag in te dienen bij 
ik ben geweldig (zie kader). 
Zo gezegd, zo gedaan, en 

eind april begonnen de jon-
geren enthousiast aan een 
leuk vakantiekamp.

Niet alleen de jongeren wa-
ren enthousiast over de zin-
volle en leuke vakantiebe-
steding. Ook Ilse Lensen, 
jongerenwerker bij Rijnstad, 

blikt met veel tevredenheid 
terug op het voorbije kamp. 
‘Af en toe zijn het enorme 
draken, maar als je vier da-
gen samen bent, krijgen je 
ook de mooie, lieve, ontroe-
rende en sterke kanten van 
deze kanjers te zien. Wat 
hebben we van ze genoten. 
En we zijn ook trots op de 
jongerenraad, die dit mo-
gelijk gemaakt heeft en het 
geld heeft aangevraagd.’

Aan al het moois komt ook 
een einde. Na een afsluiten-
de prijsuitreiking met o.a. 
de vampier van de week, de 
weerwolf, de herrieschop-
pers en de sportiviteitsprijs 
zijn de jongeren en hun be-
geleiders moe maar voldaan 
naar huis gegaan.

Openingstijden
di: 14.00-17.00 uur
     18.30-21.00 uur

wo: 14.00-21.30 uur
do: 14.00-21.30 uur
vr: 14.00-17.00 uur
tel: 026 4456 603

Sperwerstraat
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‘Ik geloof in het positieve effect van lekker buiten zijn’
Michiel de Boer is bij velen geen onbekende: met de Bakfiets volgeladen met spelmaterialen gaat de sociaal cultureel 
werker van Rijnstad de wijk in om de jongeren van de wijk aan het spelen of sporten te krijgen. Maar Michiel is ook 
daarnaast actief: met Lekker Buiten.nu viert hij deze maand zijn vijfjarig jubileum als bootcamp instructeur.

‘Ja, nu je het zegt, het is al-
weer vijf jaar geleden dat 
ik begonnen ben’, reageert 
Michiel (40) als hij aan zijn 
jubileum herinnerd wordt. 
‘Wat gaat de tijd hard’. Het 
typeert de bescheidenheid 
van de actieve sporter die 
van zijn passie zijn beroep 
gemaakt heeft. ‘In mijn werk 
als sociaal cultureel werker 
begeleid ik mensen in een 
zwakke sociale positie en 
spoor ik ze aan actief deel 
te nemen aan de samenle-
ving. Deze actieve deelname 
spreekt mij erg aan, omdat 
ik uit eigen ervaring weet 
wat sport en beweging voor 
een uitwerking kan hebben ‘

In 2013 behaalde Michiel zijn diploma als fitnesstrainer. Na een korte tijd bij Physique te hebben gewerkt, besloot hij in 
april 2014 om naast zijn reguliere baan voor zichzelf te beginnen met LekkerBuiten.nu. ‘In de buitenlucht, want ik geloof 
in het positieve effect van lekker buiten bewegen. Het kan ook met het weer in Nederland: het beeld van een regenachtig 
land blijkt in de praktijk reuze mee te vallen!’. Met een klein groepje mensen is Michiel begonnen met zijn bootcamplessen. 
Later kwamen daar ook trailrunning (hardlopen in de vrije natuur) bij. Ook geeft Michiel personal training, waarbij hij niet 
alleen let op wat je aankan, maar ook op wat leuk is. Inmiddels zijn er meer dan 70 mensen die regelmatig met Michiel op 
pad gaan. ‘Het vraagt veel tijd, maar levert ook veel plezier op’, blikt Michiel terug, ‘en de begripvolle steun van mijn vrouw 
Inge helpt daarbij. Zij moet me tenslotte vaak ‘s avonds missen als ik weer eens op pad ga voor een training’.

Meer informatie: www.lekkerbuiten.nu

Wil je ook
adverteren in

Op De Hoogte?

Mail naar:
redactie@

geitenkampnet 

of bel:

06-24734823

Ik ben geweldig
is een onderdeel van de 
Nationale Jeugdraad. 
Zij ondersteunen initia-
tieven van jongeren met 
tips, trics en financiën.

Ome Joop’s Tour 2019
Tien dagen op de fiets, tien dagen lang in- en ontspan-
ning, tien dagen lief en leed delen. Deze unieke wieler-
ronde vindt traditioneel plaats aan het begin van de zo-
mervakantie en is gebaseerd op een ijzersterke formule, 
waarin jongens en meisjes tien dagen met respect en 
aandacht voor elkaar gezamenlijk optrekken. 

De inschrijving voor Ome Joop’s Tour 2019 is geopend. 
De 69e editie van de jeugdwielerronde vindt plaats vanaf 
zondag 21 juli (verzameldag) tot en met woensdag 31 
juli. De geplande fietsroute voert dit jaar grotendeels 
door Gelderland en meer bijzonder langs plaatsen die 
een rol hebben gespeeld tijdens Market Garden. Het 
motto van Ome Joop’s Tour is sinds jaar en dag ‘Vrede, 
vrijheid en respect’. Verbinding met  de herdenking van 
Market Garden sluit perfect aan bij de gedachte waar-
mee Joop Legerstee ooit in 1950 in de jaren na de oorlog 
het idee van Ome Joop’s Tour bedacht.

De inschrijving voor Ome Joop’s Tour 2019 staat open 
voor kinderen die voldoen aan deze twee voorwaarden:
je zit in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool en je bent 
minimaal 9 en maximaal 13 jaar. Met andere woorden: 
je moet geboren zijn tussen 31 juli 2006 en 21 juli 2010.

De Gelrepas bestaat dit jaar 25 jaar! 
Met medewerking van de Dullertstichting kunnen kin-
deren met een Gelrepas dit jaar gratis mee met Ome 
Joop’s Tour. Mocht u reeds de gebruikelijke bijdrage van 
€ 20,00 betaald hebben dan zorgt Ome Joop’s Tour dat u 
dit bedrag krijgt teruggestort. 

Wil je je aanmelden, ga dan naar de site van Ome Joop’s 
Tour: www.omejoopstour.nl. Voor overige vragen 
mail naar deelnemers@omejoopstour.nl


